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MISTRZOSTWA POLSKI PANKRATION 

LUBLIN 2021 
 

 

1. Nazwa imprezy:  

Mistrzostwa Polski Pankration 
 

2. Cel: 

Promocja dyscypliny, wyłonienie Mistrzów Polski w poszczególnych kategoriach 
 

3. Organizatorzy:  

BullTerror 

Wojciech Klimkiewicz 
 

4. Patronat: 

Polski Związek Taekwon-Do 

Amatorska Liga MMA  
 

5.  Termin i miejsce:  

17.10.2021 (niedziela) 

Hala sportowa MOSIR im. Zdzisława Niedzieli MOSIR, Aleje Zygmuntowskie 4, Lublin 
 

6. Zgłoszenia zawodników kluby dokonują drogą internetową na stronie: www.almma.pl 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.10.2021 r.  
 

7. Biuro zawodów i waga:  
Hala sportowa MOSIR im. Zdzisława Niedzieli MOSIR, Aleje Zygmuntowskie 4, 

Lublin. 
 

8. Dyrektor zawodów: Przemysław Duher, 516 431 742, bullterror@op.pl  
 

9. Sędzia główny: do ustalenia 
 

10. Warunki uczestnictwa:   

 Opłacenie startowego w wysokości 100 zł od zawodnika.  

 Posiadanie aktualnych badań lekarskich (książeczka sportowo-lekarska lub 

zaświadczenia o zdolności do startu w zawodach MMA). 

 Zawodnicy w kategorii wiekowej senior, urodzeni w roku 2003 lub w latach 

wcześniejszych.    

 Posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej NNW zawodników zgodnie z art. 37 ust. 

1 i 38 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. Organizator nie ubezpiecza 

zawodników od NNW i nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe 

wypadki. 

 Sprzęt ochronny do walki zgodny z obowiązującym regulaminem ALMMA lub 

Pankration. 



 

Organizatorzy: 

 

 

11. Konkurencje:  

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z Regulaminem Pankration w formule OFS.  

Regulamin dostępny jest na stronie: https://pztkd.lublin.pl/artykul/pankration. 
 

Zawodnicy dzieleni są na 8 kategorii wagowych mężczyzn zgodnie z rzeczywistą wagą: 

- 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, +100 

- tolerancja różnicy do 1kg 
 

12. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA w związku z trwającym stanem epidemii:  

 Zawody odbywają się bez udziału publiczności.  

 Organizator zapewnia środki do dezynfekcji dla wszystkich uczestników oraz środki 

do dezynfekcji obiektu i sprzętu sportowego.  

 Po każdej walce będą dezynfekowane rękawice i kaski. 

 Program przewiduje regularne przerwy na dezynfekcję mat i wietrzenie hali 

sportowej.  

 Osoby niebędące zawodnikami, przebywające na terenie obiektu podczas zawodów  

muszą zakrywać usta i nos. 

 Trenerzy, obsługa zawodów, osoby funkcyjne zobowiązane będą nosić maseczki 

ochronne. 

 Podczas wagi oraz uroczystości otwarcia zawodów wszyscy zawodnicy mają 

obowiązek zakrywania ust i nosa.  

 Zawodnik, u którego podczas wagi stwierdzone zostaną objawy infekcji (katar, kaszel 

itp.) nie będzie mógł wziąć udziału w zawodach. Decyzję podejmuje sędzia wagi.  
 

13. Program zawodów:  

16.10.2021 r. – Sobota  

16.00 – 20.00 – Szkolenie sędziowskie (dla wszystkich chętnych) 

17.10.2021 r.  – Niedziela  

08.00 – Waga i zamknięcie rejestracji 

09.30 – Omówienie zasad 

10.00 – Rozpoczęcie rywalizacji sportowej 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

https://pztkd.lublin.pl/artykul/pankration

